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Christiaan Alberdingk Thijm (advocaat)

Christiaan Alberdingk Thijm is gespecialiseerd in auteursrecht, het recht op
privacy, informatierecht en e-commerce. Hij verwierf internationale bekendheid
door met succes de makers van KaZaA te verdedigen in een procedure tegen
muziekorganisatie Buma/Stemra. Door de overwinning was KaZaA het eerste
"legale" bestandsuitwisselingsprogramma ter wereld. In 2004 werd Alberdingk
Thijm door zijn vakgenoten uitgeroepen tot de beste IE/IT-advocaat van
Nederland. Hij won daarmee de Gouden Zandloper.

Christiaan behandelt graag principiële zaken voor innovatieve ondernemers. Hij
heeft bijzondere belangstelling voor de interactie tussen recht en nieuwe
technologieën.

Alberdingk Thijm geeft naast zijn werk als advocaat ook les. Hij is als docent
intellectuele eigendom en informtierecht verbonden aan het Instituut voor
Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Verder geeft hij
regelmatig lezingen en cursussen, onder anderen aan advocaten en rechters.

Christiaan schrijft regelmatig over de juridische aspecten van internet, zowel
wetenschappelijk werk als opiniestukken (Volkskrant, NRC Handelsblad en Het
Financieele Dagblad). Hij heeft gepubliceerd in de juridische vakbladen AMI,
Mediaforum, Privacy & Informatie, Recht & Informatietechnologie en JAVI. Om
de week zijn columns van zijn hand te lezen op Nu.nl, de grootste nieuwssite
van Nederland. In 2004 is zijn boek "Het Nieuwe Informatierecht. Nieuwe
regels voor het internet" verschenen.

Christiaan is redacteur van het rechtswetenschappelijke tijdschrift AMI dat het
auteursrecht als onderwerp heeft. Bovendien is hij medewerker technologie en
recht van het Nederlands Juristenblad (NJB). Verder is hij redacteur van de
serie Information Technology & Law (Cambridge University Press). Hij is ook lid
van de juridische expertgroep van ECP.nl en is ook lid van het bestuur van het
Foam, Fotografiemuseum Amsterdam.

Christiaan is één van de oprichters van SOLV. Daarvoor werkte
hij achtereenvolgens als IE/IT-advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en
als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht (IViR)
van de Universiteit van Amsterdam.

Hij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij
een Master of Laws Intellectual Property behaalde aan King’s College
London.

Klik hier als u Christiaan Alberdingk Thijm een e-mail wilt zenden. 
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